
UCHWAŁA NR LV/378/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia w imieniu Gminy Żarów wniosku 
o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany", przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia określonego w zaktualizowanym Studium Wykonalności oraz akceptacji założonych w nim 

planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 3 oraz  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów, do złożenia w imieniu Gminy Żarów wniosku o dofinansowanie 
rozszerzonego zakresu projektu pn.  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany"w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego 
w  zaktualizowanym Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów 
taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Na podstawie Regulaminu konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach - w celu uzyskania dofinansowania do rozszerzenia wniosku o dofinansowanie
w ramach powyższego konkursu obligatoryjnie należy załączyć Uchwałę Rady Gminy lub organu założycielskiego
(dla jednostek innych niż gmina lub związek gmin) upoważniającą do złożenia wniosku o dofinansowanie
rozszerzonego zakresu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany", przyjęcia do realizacji określonego w zaktualizowanym
Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną
wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

Rozszerzony zakres zadania realizowany w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" dotyczy: 1. Budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowiny, 2. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Kalno,
3. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Świerkowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jesionowej w Żarowie oraz 4.
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie

Mając na względzie spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych opracowanego wniosku
o dofinansowanie rozszerzonego zakresu powyższego projektu oraz możliwość pozyskania środków z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację zadania
związanego z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Żarów, podjęcie
przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządził:

Przemysław Sikora

Kierownik Referatu Rozwoju
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